
દિવસ/તારીખ સમય
શકુ્રવાર,  

૦૩.૦૯.૨૦૨૧
સવારે ૭.૫૦ 

વાગ્યે

પ્રથમ દિવસ સવારે 

૧૦.૩૦ વાગ્યે

સવારે 

૧૧.૦૦ થી 
૧૨.૩૦
સાાંજે ૬.૦૦ 

વાગ્યે
રાતે્ર ૮.૩૦ 

વાગ્યે

શનિવાર,  

૦૪.૦૯.૨૦૨૧
સવારે ૭.૫૦ 

વાગ્યે

બીજો દિવસ સવારે 

૧૦.૩૦ વાગ્યે

સવારે 

૧૧.૦૦ થી 
૧૨.૩૦
સાાંજે ૬.૦૦ 

વાગ્યે
રાતે્ર ૮.૩૦ 

વાગ્યે

શકુ્રવાર, ૦૩.૦૯.૨૦૨૧ - શકુ્રવાર, ૧૦.૦૯.૨૦૨૧
આરાધિા  ઑિલાઇિ વેબકાસ્ટથી કરાવવામાાં આવશે

આપ િરેક કુશળ અિે શાતામાાં હશો.  આ સાલ કોનવડ-૧૯િા કારણે, સાંજોગો અનસુાર,  OAUKિી મધ્ય 

સનમનતએ િવ એદરયાિા સભ્યો સાથે લાઇવ વેબકાસ્ટથી આરાધિા કરવા માટે િક્કી કરેલ છે. િીચે 

જણાવ્યા મજુબ પર્ુષુણ પવુિા િરેક કાયુક્રમિીં સામદૂહક આરાધિાિો આપ સવેિે લાભ લેવા ભાવભર્ુું 
આમાંત્રણ છે.

ભાવિા સાથે પ્રભ ુભક્તત થશે. િોથુ વેસ્ટ એદરયા તરફથી સાંગીતિી સુાંિર 

ભક્તતિી રમઝટ જમાવવામાાં આવશે. ત્યાર બાિ આરતી-માંગળ િીવો થશે. 

આરતી - માંગળ િીવા માટે િકરો £૧૦૧.00 રાખવામાાં આવેલ છે. િરેક 

લાભાથી પદરવાર તેમિાાં ઘરમાાં આરતી માંગળ-િીવો ઉતારશે અિે સકળ 

સાંઘ લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા તેમિે નિહાળીિે લાભ લઈ શકશે.

પર્ુષુણ મહાપવુ ૨૦૨૧ આરાધિા
        િવ એદરયાિા સભ્યો સાથે સામદૂહક મહામાંગલ પર્ુષુણ પવુિી

પ્રણામ

૨૪ તીથુંકર િશુિ, િેરાસરમાાં પ્રભ ુિશુિ, પજૂા, આરતી-માંગળ િીવો થશે 

તેમજ આંગી રચવામાાં આવશે.

કાયુક્રમ

મુાંબઈથી શ્રી નવજયભાઈ સાંગીતિી રમઝટ સાથે ભાવવાહી ભક્તત કરાવશે

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ, ભાવવાહી ભક્તત સાથે સરળ શૈલીમાાં 'શ્રાવક કતુવ્ય' 

ઉપર પ્રવચિ આપશે.

વર્ુઅુલ પ્રનતતમણ કરાવવામાાં આવશે
ભાવિા સાથે પ્રભ ુભક્તત થશે. ઇસ્ટ એદરયા અિે લ્ર્ટુિ એદરયા તરફથી 
સાંગીતિી સુાંિર ભક્તતિી રમઝટ જમાવવામાાં આવશે. ત્યાર બાિ આરતી-
માંગળ િીવો થશે. આરતી - માંગળ િીવા માટે િકરો £૧૦૧.00 રાખવામાાં 
આવેલ છે. િરેક લાભાથી પદરવાર તેમિાાં ઘરમાાં આરતી માંગળ-િીવો 
ઉતારશે અિે સકળ સાંઘ લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા તેમિે નિહાળીિે લાભ લઈ 

શકશે.

૨૪ તીથુંકર િશુિ, િેરાસરમાાં પ્રભ ુિશુિ, પજૂા, આરતી-માંગળ િીવો થશે 

તેમજ આંગી રચવામાાં આવશે.

મુાંબઈથી શ્રી નવજયભાઈ સાંગીતિી રમઝટ સાથે ભાવવાહી ભક્તત કરાવશે

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ, ભાવવાહી ભક્તત સાથે સરળ શૈલીમાાં 'શ્રાવક કતુવ્ય' 

ઉપર પ્રવચિ આપશે.

વર્ુઅુલ પ્રનતતમણ કરાવવામાાં આવશે



રનવવાર,  

૦૫.૦૯.૨૦૨૧
સવારે ૭.૫૦ 

વાગ્યે

ત્રીજો દિવસ
સવારે 

૧૦.૩૦ થી 
૧૧.૦૦
સવારે 

૧૧.૦૦ થી 
૧૨.૩૦
સાાંજે ૬.૦૦ 

વાગ્યે
રાતે્ર ૮.૩૦ 

વાગ્યે

સોમવાર, 

૦૬.૦૯.૨૦૨૧
સવારે 

૭.૫૦ વાગ્યે

ચોથો દિવસ
સવારે 

૧૦.૩૦ થી 
૧૧.૦૦
સવારે 

૧૧.૦૦-

૧૨.૩૦
સાાંજે ૫.૦૦ 

વાગ્યે

રાતે્ર ૮.૩૦ 

વાગ્યે

મુાંબઈથી શ્રી નવજયભાઈ સાંગીતિી રમઝટ સાથે ભાવવાહી ભક્તત કરાવશે

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ, ભાવવાહી ભક્તત સાથે સરળ શૈલીમાાં 'શ્રાવક કતુવ્ય' 

ઉપર પ્રવચિ આપશે.

વર્ુઅુલ પ્રનતતમણ કરાવવામાાં આવશે

૨૪ તીથુંકર િશુિ, િેરાસરમાાં પ્રભ ુિશુિ, પજૂા, આરતી-માંગળ િીવો થશે 

તેમજ આંગી રચવામાાં આવશે.

ભાવિા સાથે પ્રભ ુભક્તત થશે. સાઉથ એદરયા તરફથી સાંગીતિી સુાંિર 

ભક્તતિી રમઝટ જમાવવામાાં આવશે. ત્યાર બાિ આરતી-માંગળ િીવો થશે. 

આરતી - માંગળ િીવા માટે િકરો £૧૦૧.00 રાખવામાાં આવેલ છે. િરેક 

લાભાથી પદરવાર તેમિાાં ઘરમાાં આરતી માંગળ-િીવો ઉતારશે અિે સકળ 

સાંઘ લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા તેમિે નિહાળીિે લાભ લઈ શકશે.

ચૌિસ પતખી વર્ુઅુલ પ્રનતતમણ કરાવવામાાં આવશે

ભાવિા સાથે પ્રભ ુભક્તત થશે. િોથુ એદરયા તરફથી સાંગીતિી સુાંિર 

ભક્તતિી રમઝટ જમાવવામાાં આવશે. ત્યાર બાિ આરતી-માંગળ િીવો થશે. 

આરતી - માંગળ િીવા માટે િકરો £૧૦૧.00 રાખવામાાં આવેલ છે. િરેક 

લાભાથી પદરવાર તેમિાાં ઘરમાાં આરતી માંગળ-િીવો ઉતારશે અિે સકળ 

સાંઘ લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા તેમિે નિહાળીિે લાભ લઈ શકશે.

૨૪ તીથુંકર િશુિ, િેરાસરમાાં પ્રભ ુિશુિ, પજૂા, આરતી-માંગળ િીવો થશે 

તેમજ આંગી રચવામાાં આવશે. કલ્પ સતૂ્રિી જ્ઞાિ પજૂા થશે.

મુાંબઈથી શ્રી નવજયભાઈ સાંગીતિી રમઝટ સાથે ભાવવાહી ભક્તત કરાવશે

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ, ભાવવાહી ભક્તત સાથે સરળ શૈલીમાાં 'શ્રી કલ્પ સતૂ્રિા 
મદહમા' ઉપર પ્રવચિ આપશે.



માંગળવાર, 

૦૭.૦૯.૨૦૨૧
સવારે 

૭.૫૦ વાગ્યે

પાાંચમો દિવસ
સવારે 

૧૦.૩૦ થી 
૧૧.૦૦

શ્રી મહાવીર 

જન્મ ઉત્સવ
સવારે 

૧૧.૦૦-

૧૨.૩૦

સાાંજે ૫.૦૦  

વાગ્યે
સાાંજે ૮.૦૦ 

વાગ્યે

નબંર એદરયા નબંર એદરયા

૧ ઈસ્ટ ૮ િોથુ

૨ લ્ર્ટુિ ૯ િોથુ ઈસ્ટ

૩ િોથુ વેસ્ટ ૧૦ નોર્થ ઈસ્ટ

૪ િોથુ વેસ્ટ ૧૧ લેસ્ટર

૫ સાઉથ ૧૨ નોરરે્મ્પ્ટન

૬ સાઉથ ૧૩ વેસ્ટ

૭ િોથુ ૧૪ વેસ્ટ

દરેક એરરયાનો નીચે મજુબ ત્રિશલા માતાના ંચૌદ સ્વપનો લાભ

વર્ુઅુલ પ્રનતતમણ કરાવવામાાં આવશે.

શ્રી મહાવીર જન્મ ઉત્સવ થશે જેમાાં લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા ૧૪ સ્વપિ િશુિ, 

શ્રી મહાવીર ભગવાિનુાં હાલરડુાં  (પારણુાં) અિે ભક્તતિી રમઝટ સાથે આરતી-
માંગળ િીવો થશે.

રાતે્ર સ્વપ્િ િશુિ બાિ શ્રી મહાવીર ભગવાનુાં પારણુાં ઝુલાવવામાાં આવશે.  ત્યાર બાિ આરતી માંગળ-

િીવો થશે. પારણાિા લાભ લેિારિે આરતી માંગળ-િીવાિો લાભ મળશે, ભગવાિિ મહાવીર 

સ્વામીિા પારણાિો િકરો  £૧૦૦૧.૦૦ રાખેલ છે. સૌિે લાભ લેવા નવિાંનત છે.

માંગળવાર, ૦૭.૦૯.૨૦૨૧   

પાાંચમો દિવસ

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ, ભાવવાહી ભક્તત સાથે સરળ શૈલીમાાં 'શ્રી કલ્પ સતૂ્રિા 
મદહમા' ઉપર પ્રવચિ આપશે.

૨૪ તીથુંકર િશુિ, િેરાસરમાાં પ્રભ ુિશુિ, પજૂા, આરતી-માંગળ િીવો થશે 

તેમજ આંગી રચવામાાં આવશે. કલ્પસતૂ્રિી જ્ઞાિ પજૂા થશે.

મુાંબઈથી શ્રી નવજયભાઈ સાંગીતિી રમઝટ સાથે ભાવવાહી ભક્તત કરાવશે

મોટો ધ્વજ
સ્વ્ન

સવુર્થ કળશ

પદ્મ સરોવર 

ક્ષીર સમદુ્ર 

િેવ નવમાિ 

રત્િિો ઢગલો

નિર્ ૂમુ અક્ગ્િનશખા

પરૂ્થ ચદં્ર

સયૂથ

સ્વ્ન

ગજવર
વષૃભ

ત્ર િંહ

પષુ્પ માળા

શ્રી લક્ષ્મી દેવી



બધુવાર, 

૦૮.૦૯.૨૦૨૧
સવારે ૭.૫૦ 

વાગ્યે

છઠ્ઠો દિવસ સવારે 

૧૦.૩૦ વાગ્યે
સવારે 

૧૧.૦૦ થી 
૧૨.૩૦
સાાંજે ૬.૦૦ 

વાગ્યે
રાતે્ર ૮.૩૦ 

વાગ્યે

ગરુૂવાર, 

૦૯.૦૯.૨૦૨૧
સવારે ૭.૫૦ 

વાગ્યે

સાતમો દિવસ સવારે 

૧૦.૩૦ વાગ્યે
સવારે 

૧૧.૦૦ થી 
૧૨.૩૦
સાાંજે ૬.૦૦ 

વાગ્યે
રાતે્ર ૮.૩૦ 

વાગ્યે

૨૪ તીથુંકર િશુિ, િેરાસરમાાં પ્રભ ુિશુિ, પજૂા, આરતી-માંગળ િીવો થશે 

તેમજ આંગી રચવામાાં આવશે. કલ્પ સતૂ્રિી જ્ઞાિ પજૂા થશે.

મુાંબઈથી શ્રી નવજયભાઈ સાંગીતિી રમઝટ સાથે ભાવવાહી ભક્તત કરાવશે

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ, ભાવવાહી ભક્તત સાથે સરળ શૈલીમાાં 'શ્રી કલ્પ સતૂ્રિા 
મદહમા' ઉપર પ્રવચિ આપશે.

વર્ુઅુલ પ્રનતતમણ કરાવવામાાં આવશે
ભાવિા સાથે પ્રભ ુભક્તત થશે. લેસ્ટર એદરયા અિે િોરધેમ્પપ્ટિ એદરયા 
તરફથી સાંગીતિી સુાંિર ભક્તતિી રમઝટ જમાવવામાાં આવશે. ત્યાર બાિ 

આરતી-માંગળ િીવો થશે. આરતી - માંગળ િીવા માટે િકરો £૧૦૧.00 

રાખવામાાં આવેલ છે. િરેક લાભાથી પદરવાર તેમિાાં ઘરમાાં આરતી માંગળ-

િીવો ઉતારશે અિે સકળ સાંઘ લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા તેમિે નિહાળીિે લાભ 

લઈ શકશે.

૨૪ તીથુંકર િશુિ, િેરાસરમાાં પ્રભ ુિશુિ, પજૂા, આરતી-માંગળ િીવો થશે 

તેમજ આંગી રચવામાાં આવશે. કલ્પ સતૂ્રિી જ્ઞાિ પજૂા થશે.

મુાંબઈથી શ્રી નવજયભાઈ સાંગીતિી રમઝટ સાથે ભાવવાહી ભક્તત કરાવશે

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ, ભાવવાહી ભક્તત સાથે સરળ શૈલીમાાં 'શ્રી કલ્પ સતૂ્રિા 
મદહમા' ઉપર પ્રવચિ આપશે.

વર્ુઅુલ પ્રનતતમણ કરાવવામાાં આવશે

ભાવિા સાથે પ્રભ ુભક્તત થશે. િોથુ ઈસ્ટ એદરયા તરફથી સાંગીતિી સુાંિર 

ભક્તતિી રમઝટ જમાવવામાાં આવશે. ત્યાર બાિ આરતી-માંગળ િીવો થશે. 

આરતી - માંગળ િીવા માટે િકરો £૧૦૧.00 રાખવામાાં આવેલ છે. િરેક 

લાભાથી પદરવાર તેમિાાં ઘરમાાં આરતી માંગળ-િીવો ઉતારશે અિે સકળ 

સાંઘ લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા તેમિે નિહાળીિે લાભ લઈ શકશે.



શકુ્રવાર, 

૧૦.૦૯,૨૦૨૧

સવારે ૭.૫૦ 

વાગ્યે

આઠમો દિવસ સવારે 

૧૦.૩૦ વાગ્યે

સાંવત્સરી 
મહાપવુ

સવારે 

૧૧.૦૦ થી 
૧૨.૩૦
સાાંજે ૫.૦૦ 

વાગ્યે
રાતે્ર ૮.૩૦ 

વાગ્યે

દિવસ/તારીખ

આઠ દિવસ 

૦૩.૦૯.૨૦૨૧ 

થી 
૧૦.૦૯.૨૦૨૧

એક દિવસ

િરરોજ રાતે્ર
૦૬.૦૯.૨૦૨૧ 

અિે 

૧૦.૦૯.૨૦૨૧
પાાંચમો દિવસ 

૦૭.૦૯.૨૦૨૧
શ્રી મહાવીર 

જન્મ ઉત્સવ

પર્ુષુણ પહલેાાં SCVP તરફથી બાળકો માટે વગો રાખવામાાં આવેલ છે અિે પર્ુષુણ િરનમયાિ 

અંગે્રજીમાાં પ્રનતક્રમણ થશે. આપ જરૂર આપિાાં બાળકોિે જોડાવા માટે પ્રોત્સાદહત કરશો.  આપ વર્ ુ

નવગતો સાથેિા પોસ્ટરમાાંથી મેળવી શકશો.

£ ૧,૦૦૧.૦૦

£ ૧૦૧.૦૦

િકરો

૨૪ તીથુંકર િરશિ, િેરાસરમાાં પ્રભ ુિશુિ, પજૂા તેમ જ આરતી-માંગળ િીવો 
થશે જે આપ લાઇવ વેબકાસ્ટ દ્વારા નિહાળી શકશો અિે લાભ લઈ શકશો. 
બારસા સતૂ્રિી જ્ઞાિ પજૂા પણ થશે.

મુાંબઈથી શ્રી નવજયભાઈ સાંગીતિી રમઝટ સાથે ભાવવાહી ભક્તત કરાવશે

પજૂ્ય શ્રી જયેશભાઈ બારસા સતૂ્રિા ચચત્ર િશુિ સાથે તેિો મદહમા 
સમજાવશે.

શ્રી સાંવત્સરી વર્ુઅુલ પ્રનતતમણ - ક્ષમાપિા

ભાવિા સાથે પ્રભ ુભક્તત થશે. વેસ્ટ એદરયા તરફથી સાંગીતિી સુાંિર ભક્તતિી 
રમઝટ જમાવવામાાં આવશે. ત્યાર બાિ આરતી-માંગળ િીવો થશે. આરતી - 
માંગળ િીવા માટે િકરો £૧૦૧.૦૦  રાખવામાાં આવેલ છે. િરેક લાભાથી 
પદરવાર તેમિાાં ઘરમાાં આરતી માંગળ-િીવો ઉતારશે અિે સકળ સાંઘ લાઇવ 

વેબકાસ્ટ દ્વારા તેમિે નિહાળીિે લાભ લઈ શકશે.

પર્ુષુણ િનમિયાિ આઠે દિવસિી જુિી જુિી આરાધિાિો લાભ લેવા માટે આપિાાં િામ િોંધાવવા, 
આપ ઑિલાઈિ સ્પોન્સરશીપ ફોમુ ભરીિે મોકલી આપશો. રેજજસ્રેશિ માટેિી ચલન્ક: 

https://www.oshwal.org.uk/paryushan-2021-sponsorship-form/

£ ૧૦૧.૦૦

પર્ુષુણિી આરાધિામાાં લાભ લેવા માટેિી નવગતો
સવારે પ્રભ ુિશુિ-પજૂા, આંગી, આરતી-માંગળ િીવો, ભક્તત, 

પ્રવચિ, સાાંજનુાં પ્રનતક્રમણ અિે ભક્તત-ભાવિાિો લાભ

સવારે પ્રભ ુિશુિ-પજૂા, આંગી, આરતી-માંગળ િીવો, ભક્તત, 

પ્રવચિ, સાાંજનુાં પ્રનતક્રમણ અિે ભક્તત-ભાવિાિો લાભ

આરતી અિે મગળ-િીવાિો લાભ

£ ૫૦૧.૦૦

£ ૧૦૧.૦૦બાંને્ન (ચોથા દિવસે) શ્રી કલ્પ સતૂ્ર પજૂા અિે (આઠમા દિવસે) 

શ્રી બારસા સતૂ્ર જ્ઞાિ પજૂાિો લાભ
શ્રી મહાવીર સ્વામીનુાં પારણુાં અિે આરતી માંગળ-િીવાિો 
લાભ



https://www.facebook.com/oshwaluk/live_videos/

આપ પર્ુષુણિા િરેક કાયુતમ ઓશવાલ ર્ ુટયબુ ચેિલ તથા ઓશવાલ ફેઇસબકુ પેઇજ  દ્વારા 
નિહાળી શકશો:

ખાસ સાંજોગ અનસુાર કાયુક્રમમાાં ફેરફાર કરવાિી આવશ્યકતા રહશેે તો OAUK કાયુવાહી સનમનતિી 
સચૂિા મજુબ કરવામાાં આવશે.

https://www.youtube.com/c/oshwaluk 


